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3 Logomanuál: Maaad Bounce

Základní varianta: vodorovnááá

Základní varianta loga je vodorovná. Jedná se o nejvyváženější verzi loga, ve které 
jsou písmo i symbol podobně výrazné. Tato varianta je vhodná například pro hlavičku 
či patičku webu, do záhlaví hlavičkového papíru, na propisky či jiná místa s omezeným 
prostorem na výšku. 
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Ve svislé variantě je dominantní 
symbol pandy, která vyniká vůči 
písmu. Tato varianta je tedy vhodná 
především do situací, kdy má být 
panda zdůrazněna, anebo do situací, 
kdy z nějakého důvodu nejde využít 
vodorovnou variantu.

Není však nutné se omezovat pouze 
na tyto případy a variantu lze využít 
prakticky kdekoli a kdykoli. I když je 
název oproti pandě menší, je stále 
dobře čitelný a dodržíte-li minimální 
velikost loga (str. 13), neměl by 
nastat žádný problém.

Základní varianta: svislááá



Černá panda a písmo by na tmavém podkladu nebyly čitelné. Proto by se na tmavších 
podkladech měly vždy použít varianty pro tmavé pozadí s bílým písmem a s bílým 
obrysem kolem motivu pandy.

Varianty pro tmavééé pozadí
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Jednobarevné varianty: černééé

Černé varianty jsou vhodné pro razítka, faktury, či jiná místa, kde se pracuje s jedinou 
barvou. Lze je použít i jako vodoznak. V případě potřeby je můžete zabarvit do světle 
šedé (viz str. 16), anebo jim jen decentně snížit krytí, aby plnily roli vodoznaku. Jedinou 
podmínkou je, že se tyto varianty musí používat pouze nad světlým pozadím.



Jednobarevné varianty: bílééé

Bílé varianty se stejně jako ty černé použijí ve výjimečných případech, například opět 
u vodoznaků. Bílé varianty se však na rozdíl od černých mohou použít jen nad tmavým 
pozadím, jelikož na světlém by tolik nevynikly. Ovšem je-li nevýraznost účelem, je 
možné variantu použít i nad světlým pozadím. Jen musí logo zůstat rozpoznatelné.
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Přesto, že se bude logo kvůli 
vyššímu počtu barev tisknout 
většinou digitálně, byla vytvořena  
i čtyřbarevná (a tříbarevná, na další 
straně) varianta pro tisk přímými 
barvami Pantone. 

Čtyřbarevná, o něco dražší nežli 
tříbarevná, se použije při potisku 
barevného povrchu, například  
u barevných triček.

Použité barvy pro čtyř i tříbarevnou variantu:

Speciální varianty: čtyřbarevnééé

Pantone 137 C

Pantone 2995 C

Pantone Process Black  C

Bílá
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Tisk třemi barvami je standardní  
a je ekonomicky přijatelnější nežli  
ne tak častý tisk čtyřmi barvami.

Trojbarevné varianty jsou stvořené 
pro bílý a černý podklad, jelikož  
u varianty pro světlé pozadí chybí 
bílá (prosvítá papír) a u varianty  
pro tmavé pozadí chybí černá 
(prosvítá tmavý podklad).

Varianta pro tmavé pozadí nevypadá 
zle ani na tmavě modrém podkladu. 
Varianta pro světlé pozadí však na 
jiném než bílém podkladě nepůsobí 
tak dobře – viz obrázek napravo.

Speciální varianty: trojbarevnééé
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Samostatný znaaak
Oddělený znak se využije jako 
sekundární logo, když nelze 
pracovat s logem pandy – třeba  
ve velmi malých velikostech. 

Jde použít například i pro nálepky, 
vítězné medaile anebo trička.

Znak je, stejně jako logo, připraven 
ve všech barevných variantách.

Pozor! Znak je zpracovaný 
samostatně. Oproti znaku  
na obleku pandy je narovnaný  
a kopíruje dokonalou kružnici. 
Pracujte tedy vždy s touto verzí, 
nevyjímejte znak z hlavního loga.

varianty
plnobarevné

tříbarevné 
průhledné

tříbarevné 
neprůhledné

jednobarevné
vodoznakové
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Samostatná pandaaa

Je také možné z kterékoli 
varianty oddělit pandu  
a využít ji jako maskota.

Maskot se využije při 
propagaci, v avatarech na 
sociálních sítích, či jinde.

Panda by měla vždy zůstat 
celá. Výjimečně lze přiblížit 
detail (např. obličej), nicméně 
na tomtéž materiálu by mělo 
být i hlavní logo s názvem či 
jinak zdůrazněno, že se jedná 
o Maaad Bounce. 
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Ochranná zóna určuje prostor, do kterého nesmí 
zasahovat jiná grafika. Udává též minimální plochu, 
na které může být logo umístěno a také vůli, o kterou 
musí být logo odsazeno například v hlavičce webu.

Tlouštka zóny odpovídá 10 % výšky loga. Platí pro 
všechny verze, včetně samotné pandy i znaku M.  
Bude-li tedy vodorovné logo na webu vysoké 100 px, 
musí mít kolem sebe nejméně 10 px odsazení vůči 
jiným prvkům i vůči okrajům stránky.

Toto pravidlo lze porušit například v avatarech  
na sociálních sítích, kdy je možné logo roztáhnout 
až téměř ke krajům, aby bylo po zmenšení co 
nejvýraznější. Též se pravidlo poruší při použití loga 
jakožto vodoznaku, anebo pracuje-li se s maskotem 
pandy v rámci fotomontáží.

Ochranná zóóóna loga
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Minimální velikost značí, pod jakou hranici 
se už logo stává špatně čitelné. V tomto 
případě se minimální velikost odvíjí  
od nejdetailnější části – od pandy.

U vodorovné varianty a u samostatné 
pandy je doporučená minimální výška 
60 px (15 mm v případě tisku), u svislé 
varianty 80 px (20 mm) a u odděleného 
znaku M je to 15 px (4 mm). Minimální 
velikosti platí pro všechny barevné verze.

Dnešní technologie však zvládají tisknout 
ve velmi vysokém rozlišení, proto jsou tyto 
údaje jen orientační a je možné, že logo 
bude čitelné i v menších velikostech.

Minimální velikooost loga

15 mm
60 px

4 mm
15 px

15 mm
60 px

20 mm
80 px
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Umístění loga na barevné pozadííí
Loga jsou dostatečně flexibilní na to, aby se 
dala použít i na jiném než bílém anebo černém 
podkladě. Je možné tmavou i světlou variantu 
umístit třeba na žluté, modré, anebo jiné pozadí.

Jelikož existují tisíce možných situací, není reálné  
je všechny odprezentovat. Stačí si ale pamatovat  
jediné pravidlo: dokud je logo bez problému 
čitelné, je možné jej umístit prakticky kamkoli.

Vpravo si všimněte, že horní varianta pro světlé 
pozadí působí dobře na žlutém i modrém 
podkladě. Písmo u dolní varianty však na žlutém 
podkladě ztrácí čitelnost. Na modrém je ale  
v pořádku a svým způsobem výraznější, nežli  
horní logo. Jde tedy o individuální zhodnocení.
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Také je možné loga umístit na decentně texturované pozadí, například nad fotografii. 
Platí stejné pravidlo jako u barevného podkladu: je nutné zajistit co nejlepší čitelnost loga.
Je-li podklad příliš členitý a rušivý, raději nad fotkou vytvořte libovolně barevné pole  
(ideálně však bílé či černé) a do něj logo vložte – tím zajistíte, že logo vynikne.

Umístění loga nad fotkooou
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Barevnooost
Logo obsahuje mnoho barev a proto  
se doporučuje digitální tisk. Tisk přímými 
barvami Pantone by byl nákladný. Pantone  
se doporučuje jen ve speciálních případech 
(např. trička – viz tří a čtyřbarevné varianty).

Vpravo naleznete konkrétní hodnoty barev: 
displejové barvy RGB s kódem pro webové 
stránky. Dále CMYK (digitální tisk) a nakonec 
přímé barvy Pantone. 

Některé tiskárny produkují bledší černou  
a proto se namíchala tzv. bohatá černá,  
která kromě 100% černé složky obsahuje  
i složky barev. Černá tak bude sytější. Uzná-li 
však tiskárna za vhodné, lze bohatou černou 
nahradit klasickou – C:0 M:0 Y:0 K:100.

R:0 G:166 B:222
Web: #00a5dd
C:80 M:10 Y:0 K:0
Pantone 2995 C

R:244 G:158 B:0
Web: #f49e00
C:0 M:45 Y:100 K:0
Pantone 137 C

R:0 G:58 B:89
Web: #003958
C:100 M:10 Y:0 K:75
Pantone 302 C

R:173 G:194 B:205
Web: #adc2cd
C:20 M:0 Y:0 K:25
Pantone 5513 C

R:253 G:196 B:0
Web: #fcc300
C:0 M:25 Y:100 K:0
Pantone 7548 C

R:0 G:0 B:0
Web: #000000
C:40 M:30 Y:30 K:100
Pantone Process Black C

R:69 G:192 B:235
Web: #44bfeb
C:65 M:0 Y:0 K:0
Pantone 305 C

R:0 G:139 B:201
Web: #008ac8
C:100 M:20 Y:5 K:0
Pantone 7460 C

R:255 G:255 B:255
Web: #ffffff
C:0 M:0 Y:0 K:0
Bílá
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Písmaaa

Logo

Identita

0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZJolly Lodger
0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

TT Marks 
řez ExtraBold

0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Varela Round 
řez Regular

V logu se použilo písmo Jolly Lodger (zdarma na fonts.google.com). Toto písmo bohužel (zatím) 
neobsahuje plnou českou diakritiku a tak se pro firemní identitu, konkrétně pro nadpisy, doporučuje 
používat font TT Marks v řezu ExtraBold (k dokoupení na myfonts.com). Pro běžný text se 
doporučuje lehký zakulacený font Varela Round v řezu Regular (zdarma na fonts.google.com).

https://fonts.google.com/
https://www.myfonts.com/fonts/type-type/tt-marks/extra-bold/
https://fonts.google.com/
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Vizuální styyyl: textura

Základním prvkem vizuálního stylu jsou tvary připomínající atrakce. Kombinací a naklonováním 
modré a o něco větší žluté atrakce vznikne specifická textura, která se dá použít v patičkách 
propagačních a firemních materiálů. Počet použitých atrakcí se bude odvíjet volného prostoru  
a od toho, jak výraznou texturu si přejeme.

Je možné nad texturu umístit i samotnou pandu a vzbudit dojem, že mezi atrakcemi skáče.  
Jelikož skáče doprava, umisťujte ji vždy pouze nalevo anebo uprostřed, ne napravo. Zkrátka  
aby neskákala kamsi do neznáma. Pro dodržení gravitace se atrakce umisťují na dolní hranu.

+ =
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Vizuální styyyl: vizitky a hlavičkový papír
Zde můžete vidět doporučenou podobu vizitek a hlavičkového 
papíru. Tyto návrhy zároveň slouží jako odrazový můstek pro 
vizuální styl dalších materiálů. 

Jinými slovy,  každá budoucí firemní i propagační grafika by 
měla svým stylem navazovat na tyto návrhy. Když už nic jiného, 
tak prosím zachovejte alespoň gumové atrakce v patičce.
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Vizuální styyyl: trička
Na trička je možné 
natisknout kteroukoli 
variantu loga z tohoto 
manuálu. Pouze se 
musí umístit na takový 
barevný podklad, 
aby grafický motiv 
dostatečně vynikl.

Bude-li to možné, 
doporučuje se motivy 
tisknout digitálně, aby 
se zachoval plný počet 
barev. Je-li nutný přímý 
tisk, zvolte varianty tří 
anebo čtyřbarevné.
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Texty a komunikaceee

Nadpisy oranžověěě
Zatímco pro nadpis používáme font TT Marks 
v řezu ExtraBold v oranžové barvě, pro klasický 
text máme font Varela Round v řezu Regular  
a v černé barvě. Oranžově lze zvýraznit třeba  
živý odkaz, anebo důležité informace. 

Naopak pro méně důležité anebo doplňkové 
informace je možné zvolit světle šedou.

Co se týče velikosti, nadpisy by měly být vždy 
minimálně dvakrát větší než klasický text. 
Nejlépe však 2.5x větší pro lepší kontrast.

Komunikaceee
Jak jste si jistě v manuálu všimli, občas 
protahujeme některá slova. To proto, 
abychom dostáli šílenosti významu  
i vyobrazení slova maaad v názvu značky 
a lépe se tak vryli lidem do mysli. A taky 
protože je to coool.

Protažením samohlásky na trojnásobek, 
můžete dávat důraz na důležitá slova. 
Nemělo by se to však přehánět. Bohatě 
stačí zvýraznit jedno slovo v klíčovém 
sdělení. Je-li ale text delší, klidně 
zvýrazňujte častěji.
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Chybná kompozice

Deformace tvarů

Zakázanááá použití
Logo by nikdy nemělo být barevně, tvarově, ani kompozičně upraveno a to ani z hlediska  
symbolu, ani písma. Jednoduše řečeno, logo by nemělo být použito v jiných podobách,  
než o kterých se píše v manuálu a vždy by se měla dodržovat ochranná zóna kolem loga.

Narušení ochranné zóny

Změna barev

Změna fontu

Přesun či natáčení částí pandy

Nesprávné proporce prvků

Odstranění částí pandy
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Zakázanááá použití: pokračování

Natáčení celého loga

Nerespektování  
minimální velikosti

Umisťování na rušivé pozadí

Natáčení prvků

Chybná práce s jednobarvou

Nahrazení symbolu

Nepoužívání doporučených 
variant pro konkrétní pozadí

Přidávání jakýchkoli efektů



T.Vachuda@seznam.cz

Při jakýchkoli problémech 
či nejasnostech prosím 

kontaktujte autora loga: 

http://vachudatomas.cz/
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